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www.n-va.be/duffel

De Brug

N-VA-schepen van Onderwijs Rita Bellens heeft een aantal drukke weken achter 
de rug. Met het naschoolse kunstonderwijsproject ‘De Kunstfabriek’ moest ze op 
zoek naar besparingen, net zoals andere diensten binnen de gemeente. Dat dit 
geen gemakkelijke oefening zou worden was te voorzien.  Maar het resultaat is 
positief.

“Je wil zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen een maximum aan mogelijk-
heden behouden”, zegt Rita Bellens. “Geruchten in de pers als zou de Kunstfabriek 
sluiten maakten de gesprekken er niet eenvoudiger op.” 

Duffel blijft kunstonDerwijs onDersteunen

Eind vorige maand kwam de schepen met de leerkrachten en de coördinator van de 
Kunstfabriek tot een akkoord. Daarin zijn twee dingen zeer belangrijk. Enerzijds blijft 
Duffel maximaal het eigen kunstonderwijs ondersteunen en blijft daarmee een witte 
raaf in onze regio. Anderzijds slaagde Duffel erin de druk op het budget behoorlijk te 
verlagen.

GezonD financieel beleiD is De sleutel

Inzetten op een gezond financieel beleid is steeds een van de prioriteiten geweest  
van de N-VA, op alle bestuursniveaus. Ook binnen het Duffelse schepencollege waken 
onze mandatarissen erover dat uw belastinggeld op een verstandige en efficiënte 
manier wordt aangewend. 

“Je kan nu eenmaal geen geld uitgeven dat je niet hebt”, aldus schepen Bellens.  
‘Ik ben uiterst tevreden dat we samen een nieuwe toekomst uitgetekend hebben  
voor de Kunstfabriek. Ik besef zeer goed dat dit niet altijd eenvoudig is geweest.  
Ik wil dan ook iedereen bedanken die mee aan dit akkoord gesleuteld heeft.”

Kunstfabriek kijkt opnieuw naar de toekomst
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Jaarlijkse  
barbecue  
N-VA Duffel
Zaterdag 12 september
vanaf 16 uur, ‘t Eusterke
Naar jaarlijkse traditie organise-
ren N-VA en Jong N-VA Duffel 
weer hun gezamenlijke barbecue. 
U wordt er begroet door onze 
burgemeester en gemeenteraads-
leden, onze OCMW-voorzitter en 
-leden en onze parlementsleden 
Rita en Sofie. 

’t Eusterke opent de deuren om 16 
uur. Volwassenen betalen 18 euro, 
kinderen jonger dan 12 jaar 10 euro.  

Naast de gebruikelijke lekkernijen 
(kwaliteit verzekerd) serveren 
we u dit jaar als spreker ook Jan 
Peumans, de voorzitter van het 
Vlaams Parlement (kwaliteit nog-
maals verzekerd).  

U kan nu al inschrijven via  
hans.cauwenbergh@n-va.be of 
0496 53 59 90. Uw inschrijving is 
geldig na storting van het juiste 
bedrag op rekeningnummer  
BE 72 9796 1530 1216 van N-VA 
Duffel, met de vermelding ‘barbe-
cue 12/9/15 + namen deelnemers’.



www.n-va.be/duffelduffel@n-va.be

Sinds ons eerste ontbijt met Siegfried Bracke in 2010 haalden we Huub Broers, Marc Hendrickx, huidig staatssecre-
taris Theo Francken en Marc Descheemaecker naar Duffel. Vorig jaar waren onze eigen Rita Bellens en Sofie Joosen 
de blikvangers. Dit jaar was Kamerlid Peter De Roover eregast op het Laat Ontbijt van N-VA Duffel. We kregen een 
boeiende uiteenzetting terwijl we konden smullen van het rijkelijk ontbijtbuffet.

Tijdens dit ontbijt overhandigde burgemeester Marc Van der Linden namens N-VA Duffel een cheque van 500 euro 
aan vertegenwoordigers van de Nepalese gemeenschap. De verwoestende aardbeving in Nepal en de catastrofale 
gevolgen voor de bevolking laten niemand onberoerd.

u smulde van ons laat Ontbijt met Peter De Roover!

In aanloop naar de lopende brandweerhervorming 
was er bezorgdheid over de samenwerking tussen 
de professionele brandweerlui en de vrijwilligers-
korpsen, zoals dat van Duffel. De vrees was dat 
de vrijwilligers aan inspraak moesten inboeten. 
Burgemeester Marc Van der Linden en Kamerlid 
Rita Bellens zorgden er mee voor dat zij zeker niet 
gemuilkorfd worden.

N-VA-minister Jan Jambon luisterde naar de bezorgd-
heden van de vrijwilligers, die het kloppende hart van 
onze Duffelse brandweer vormen. Zij zijn nu zeker 
van een vaste vertegenwoordiging in het beleid van de 
brandweerzone. De opleiding van nieuwe vrijwilligers 
wordt ook aantrekkelijker gemaakt. Er zal voldoende 
tijd en ruimte zijn voor de combinatie met het hoofd-
beroep en het privéleven. Tot slot zijn er onlogische 
loonverschillen weggewerkt. Elke brandweerman  
of -vrouw behoudt na een arbeidsongeval ook het  
volledige loon.

BRanDweeRzOne RivieRenlanD: snel en DOORtastenD

Het voornaamste doel van de brandweerhervorming is de burger zo snel mogelijk hulp te bieden. De brandweer-
zone Rivierenland is sinds 1 januari operationeel en staat in voor de veiligheid van de inwoners van 19 gemeentes.  
Het korps van deze zone bestaat uit meer dan 800 brandweerlieden. 150 pompiers zijn professioneel actief, de  
overige 650 zijn vrijwilligers. 

Marc en Rita schaarden zich achter deze broodnodige wijzigingen om ons brandweerkorps doortastend, aantrek-
kelijk én leefbaar te houden, voor álle brandweerlui. Vuur maakt geen onderscheid tussen mensen, dus tussen de 
bestrijders ervan mag ook geen onderscheid bestaan.

Brandweerhervorming erkent vrijwilligers ten volle

Vrijwilligers zijn en blijven het 
hart van de Duffelse brandweer. 
– burgemeester Marc van der 

linden en schepen Rita Bellens

De tuin van de aandachtsafdeling van het woonzorgcen-
trum wordt grondig aangepakt. Dit was noodzakelijk 
omdat de oorspronkelijke tuin tal van structurele tekort-
komingen had. De voetpaden waren onvoldoende rol-
stoeltoegankelijk, er was gevaar voor struikelen, er waren 
geen schaduwplaatsen, zitbanken waren slecht gepositio-
neerd en er bleek te weinig ruimte voor activiteiten. 

De animatieploeg hertekende de tuin en met de hulp van 
onze gemeentearbeiders wordt de tuin veel gebruiks-
vriendelijker gemaakt. Er komen schaduwbomen met 
zitbanken, een petanquebaan, een moestuin, een rolstoel-
tuintafel en alle elementen die een valrisico inhouden 
werden verwijderd. Als plantgoed werd gekozen voor 
geurende en bloeiende planten. Zo wordt de tuin een ont-
moetingsplaats voor onze bewoners waar tal van activitei-
ten kunnen plaatsvinden. 

nieuwe tuin voor het woonzorgcentrumDankzij Vlaamse subsidie kunnen de twee orgels in de Sint-Marti-
nuskerk veel sneller dan verwacht gerestaureerd worden. Minister-
president Geert Bourgeois maakte bijna 74 000 euro vrij voor de 
nodige herstellingswerken. De Duffelse gemeenteraad keurde het 
bestek voor de restauratie inmiddels goed. In november 2011 werden 
de restauratiewerken aan het kerkgebouw zelf al afgerond.

ORgels geMaaKt in Duffel

Dat de Duffelaars de orgels naar waarde weten te schatten, bleek nog 
tijdens het druk bijgewoonde benefietconcert in samenwerking met de 
Kunstfabriek in het najaar van 2013. De orgels hebben een bijzondere 
band met de gemeente: ze werden allebei vervaardigd door de firma 
Stevens, een bedrijf dat inmiddels bijna twee eeuwen in onze gemeente 
actief is. 

Het huidige grote orgel dateert van 1925. Ongeveer een halve eeuw later, in 1974, maakte de firma nog een kleiner 
orgel, dat nu het hoogkoor siert en vaak voor de begeleiding van zangkoren gebruikt wordt. Beide orgels werden 
door de jaren heen met de nodige zorg onderhouden. Romy Casteels zet sinds 1984 het werk van zijn voorgangers 
gedreven en met passie voor het vak verder.

unieK stuK eRfgOeD BewaaRD vOOR vOlgenDe geneRaties 

Sofie Joosen, N-VA-schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger, is verheugd dat er zo snel Vlaamse middelen 
werden vrijgemaakt: “Wilden we dit uniek stukje Duffels erfgoed bewaren, dan moest er snel iets gebeuren.  
Beide orgels waren dringend aan restauratie toe. Dit wordt nu mogelijk dankzij de Vlaamse subsidie, die  
80 procent van de werken zal financieren. Zeg nu zelf: hoeveel kerken kunnen zich erop beroemen dat hun  
orgel in eigen gemeente gemaakt werd?”

Schepenen Rita Bellens en sofie Joosen zijn 
blij dat dit stukje Duffels erfgoed hersteld wordt.

Onze N-VA-afgevaardigden in de OCMW-raad: 
voorzitter theo Boel, glenn asselberghs, 

liliane Bruyninckx en isabel glorie 

Orgels sint-Martinuskerk worden gerestaureerd



Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

Kracht van verandering. 
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van 
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten 
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als 
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat! 

Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan 
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht 
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie  
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang 
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf 
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan. 
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de 
kleine dingen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan 
bijdragen aan de Vooruitgang. 

Ontdek onze  
#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit 
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net 
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor 
van Vooruitgang mee in gang duwen.  

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt? 
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het 
meteen te weten. 

Kracht van Verandering,  
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


